
Vyjádření školitelky k doktorskému studiu Mgr. Karoliny Válové 

 

Karolina Válová zahájila doktorské studium v říjnu roku 2009. Přestože se během studia stala 

dvojnásobnou matkou (přerušeno měla v zimním semestru 2010/2011; v letním semestru 

2012/2013 přešla do kombinované formy studia; v období od 1. 10. 2014 do 1. 2. 2016 měla 

přerušeno tři semestry), své studijní povinnosti plnila s velkou cílevědomostí: státní doktorskou 

zkoušku složila již během třetího ročníku studia.  

Po většinu studia se aktivně věnovala odborné činnosti a propagaci portugalsky psaných 

literatur – například v březnu 2015 uspořádala večer k 100. výročí časopisu Orpheu. Pravidelně 

publikovala v internetových médiích (iliteratura.cz; Akademický bulletin; Člověk. Časopis pro 

humanitní a společenské vědy), ale také v časopise Svět literatury. Roku 2013 získala spolu s Mgr. 

Olgou Čaplyginovou jako hlavní řešitelkou vnitřní grant FF UK na projekt Topos domu a jeho 

metamorfózy. Článkem „As casas das Casas: Nos romances Os Maias e A Cidade e As Serras de 

Eça de Queirós“ se podílela na grantu P13 –  Racionalita ve vědách o člověku / VVZ – Kultury 

jako metafory světa. Její příspěvek z VI. dnů portugalského jazyka a lusofonních kultur byl 

vybrán k otištění v kolektivní monografii Língua Portuguesa na Europa Central: estudos e 

perspetivas. Pravidelně se svými příspěvky účastnila kolokvií Společnosti českých portugalistů, 

konference Brasil 2017, ujala se doktorandské části konference „Pensar o Passado, Compreender 

o Presente, Idealizar o Futuro“, zúčastnila se dvou mezinárodních konferencí. 

Už v zimním semestru 2012/2013 vedla některé hodiny v rámci předmětu Portugalská 

literatura 20. století. V říjnu 2016 pak nastoupila na plný úvazek na místo odborné asistentky 

v oboru Portugalsky psané literatury. Pro svou spolehlivost byla v roce 2018 zvolena pokladnicí 

Společnosti českých portugalistů. 

Pokud jde o disertační práci, patřila Karolina Válová k těm studentům, pro něž je začátek 

doktorského studia spjat s hledáním vlastního tématu i metodologického přístupu. Původně byla 

její školitelkou prof. Anna Housková a titul disertace zněl Hledání Portugalska (obraz 

Portugalska v eseji a románu 2. poloviny 20. století). V roce 2012 doktorandka změnila školitelku 

a současně našla definitivní téma své práce: Proměna domu (analýza domu v portugalské 

literatuře 20. století). Tato změna nebyla výrazem bezradnosti, ale zkonkrétňovala téma hledání 

Portugalska do podoby, již lze v disertační práci obsáhnout.  

Topos domu v portugalské literatuře obráží různé, historicky zakotvené podoby 

paternalismu, který v Portugalsku, ač v jemnějších formách, přežívá dodnes, a je škoda, že 

Karolina Válová nakonec z časových důvodů nedokázala využít veškerý materiál, který k práci 

nasbírala – z objevené šíře tématu i vlastní četby vydává počet v kapitole „Domy v dílech 



portugalských spisovatelů“. Doktorandčin vnitřní růst během práce na disertaci je patrný 

z určitého předělu mezi teoretickou částí práce, v níž se pokouší zmapovat nejrůznější možná 

pojetí prostoru, a rozborem tří románů, který představuje těžiště disertace a v němž je patrná 

jednotící optika, v níž je prostor v duchu Auerbachovy Mimesis uchopen pomocí symbolu a 

významuplného detailu. Kdyby byla měla Karolina Válová více času, lze si představit, že by se 

k teoretickým východiskům práce vrátila a vytěžila z nich podněty, které souvisí s nalezeným 

přístupem. Nově objevená cesta je naznačena v závěru, kde Karolina Válová nalézá klíč k třídění 

portugalských domů na domy-rody, domy-projekty a domy-hnízda. To, k čemu dospěla v závěru, 

by se mohlo stát východiskem případné knižní publikace, která by byla pro českou 

portugalistiku zcela jistě přínosem. 

Předložená práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační práci, proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako „prospěla“.  

 

V Praze 30. 5. 2018      Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 


